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در شمارة حاضر با توجه به اهمیت سنجش و ارزشیابی در برنامة 
جدید درس��ی زبان انگلیس��ی به این مبح��ث می پردازیم، به این 
امید که نکات مطرح ش��ده بتواند به روش��ن شدن نقش سنجش 
و ارزش��یابی در آم��وزش و یادگیری زبان انگلیس��ی کمک کند. 
آنچ��ه معموالً از آزمون یا امتحان زبان در ذهن متبادر می ش��ود، 
تعیین س��طح توانش زبانی افراد با کمک گرفتن از استانداردهای 
هنجاری برگرفته از س��نجش جمعیت هدف اس��ت که با انگیزة 
انتخاب افراد برای مش��اغل، دوره های آموزش��ی یا ارزش��یابی از 
دوره ه��ای آموزش زبان صورت می گیرد، اما  آنچه در حال حاضر 
در س��نجش پیش��رفت تحصیلی در آموزش زبان معمول اس��ت، 
سنجش بر مبنای استانداردهای دستیابی به اهداف آموزشی است 
که در برنامة درس��ی تعریف شده اند. این نوع سنجش با سنجش 
هنجارمحوری که در باال به آن اش��اره ش��د، تفاوت دارد؛ چرا که 
توانایی افراد نه در مقایسه با هنجار عملکرد جامعة هدف در آزمون 
بلکه برمبنای دستیابی هر فرد به استانداردهای یادگیری تعریف 
شده در برنامة درسی سنجیده می شود. اصول سنجش و ارزشیابی 
معیارمحور فعلی در مراکز آموزش��ی با اصول سنجش و ارزشیابی 
هنجارمح��ور مت��داول در آزمون های اس��تاندارد متفاوت اس��ت. 
تفاوت در اصول باعث ش��ده اس��ت رابطة سیاست های آموزشی و 
س��نجش زبانی بازتعریف شود و بر این اساس، شالوده های توانش 
زبان��ی تغییر کند و لزوم هماهنگی بین س��نجش زیانی و برنامه 
درس��ی بیش از گذش��ته مطرح گردد. در روند ایجاد هماهنگی، 
بردن از سیاست هایی است که هماهنگی بین  رویکرد عمده سود
امتحانات، برنامة درسی و روش های آموزش را از طریق آزمون های 
معیارمحور و برنامة درسی مبتنی بر استانداردهای آموزشی دنبال 
می کند. نکته ای که باید به آن توجه کنیم این اس��ت که برخالف 
س��ایر دروس، که مبنای ایجاد توانش در آن ها اهداف آموزش��ی 
برنامه درسی اس��ت، در زبان آموزی ایجاد توانش نه تنها از طریق 

اهداف آموزشی در محیط های آموزشی بلکه از طریق قرار گرفتن 
در محیط، خودآموزی و... نیز قابل دسترس��ی اس��ت. بنابراین، به 
دلیل تنوع در منابع یادگیری، س��نجش در آموزش زبان عالوه بر 
تعیین میزان پیشرفت تحصیلی کارکردهای ویژة دیگری نیز دارد 
که از آن میان می توانیم به جایابی )تعیین سطح برای تحقق بهتر 
اهداف آموزشی( اشاره کنیم. تنوع کارکرد و تنوع منابع یادگیری 
باعث ش��ده است که در سال های اخیر سنجش زبانی به مشکلی 
تبدیل ش��ود که برخورد با آن به سیاس��ت گذاری های مناس��ب، 
تخصص، تجربه و منابع مالی نیاز دارد. نظام های آموزش��ی سعی 
کرده اند برنامة درسی زبان را به سمتی هدایت کنند که پیشرفت 
تحصیلی زبان آموزان در دوره های آموزشی به شکل استانداردهای 
آموزش��ی، توانش ها یا سطوح عملکردی تعریف شود. این تعاریف 
مبن��ای آموزش، س��نجش و کنترل کیفیت آموزش��ی را ممکن 
س��اخته است. به  عالوه، تعریف اهداف آموزشی در قالب انتظارات 
عملکردی از زبان آموزان به کاربردی شدن هر چه بیشتر آموزش ها 
کمک کرده و باعث ش��ده اس��ت آموزش زبان ب��ر مبنای توانش 
ارتباطی س��ازماندهی شود. در گذش��ته که توانش زبانی براساس 
دانش زبانی تعریف می ش��د، سنجش براس��اس اهداف دانشی از 
طری��ق آزمون های غیرمس��تقیم هنجارمحور ص��ورت  می گرفت. 
شاید یکی از دالیل عمدة ناکارآمدی دوره های آموزشی نیز تأکید 
سنجش بر دانش به جای کاربرد زبان بود. در برنامة درسی جدید 
آموزش زبان دورة متوس��طه اهداف آموزشی در قالب توانش های 
کاربردی قابل حصول تعریف شده اند و سنجش نیز متناسب با این 
اهداِف معیارمحور و کاربردی است. اهداف آموزشی در قالبی ارائه 
ش��ده اند که منعکس کنندة عملکرد دانش آموزان در کاربرد زبان 
اس��ت. لذا سنجش دستیابی به آن ها نیازمند آزمون های مستقیم 
عملکردی اس��ت که انتظار می رود تأثیر مثبتی بر آموزش داشته 
باش��ند و یادگیری را تقویت کند. به عبارت دیگر، س��نجش برای 
یادگیری جایگزین سنجش یادگیری شده است. در همین مسیر 
بر خودارزیابی نیز تأکید شده است. با شفاف شدن اهداف آموزشی 
و تعری��ف کاربردی زمینة خودارزیابی فراهم آمده اس��ت؛ چرا که 
دانش آموزان خود می توانند به سنجش عملکرد خود بپردازند. بعد 
دیگر سنجش که در برنامة جدید مورد تأکید قرار گرفته سنجش 
و ارزیابی کالس��ی اس��ت که در این برنامه جای��گاه ویژه ای دارد.
خودارزیابی، سنجش کالس��ی و آزمون عملکردی پایانی سه بعد 
س��نجش پیشرفت تحصیلی را در برنامة جدید تشکیل می دهند. 
با سیاست گذاری مناس��بی که دراین زمینه صورت گرفته است، 
انتظار می رود هماهنگی الزم بین برنامة درسی، روش های آموزش 

و سنجش پیشرفت تحصیلی ایجاد شود.
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